Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb
Obec Povrazník je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Štatutárny zástupca :
Adresa :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefónny kontakt :
Email :

Obec Povrazník
Ivona Patrášová, starostka obce
976 55 Povrazník 33
00313742
2021121377
Prima banka Slovensko a.s.
SK 26 5600 0000 0013 9667 4005
+421 915 074 990
povraznik@povraznik.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Jaroslav Babic, +421 911822711, euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): https://www.povraznik.sk/sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL https://www.povraznik.sk/sk/uradna-tabula/
2. Názov predmetu zákazky:

„Stavebný dozor“
Druh zákazky: poskytnutie služieb
3. Opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti Výkon
činnosti stavebného dozoru počas realizácie a po dokončení stavby „Rekonštrukcia systému
vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“ v rámci projektu „Rekonštrukcia systému
vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“, ktorý je financovaný pomocou nenávratného
finančného príspevku poskytovateľa v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov
z Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, s kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36.
Názov stavby: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“
Miesto stavby: Kultúrny dom Povrazník, parcela KN-C 1/1
Investor (stavebník):
Obec Povrazník
Projektovú dokumentáciu stavby pre realizáciu stavby - Projektoval: Ing. Róbert Krakovik,
Energetický audit vypracovala autorizovaná spoločnosť IDJ s. r. o., Nová Ves 3178/105.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti počas
realizácie a po dokončení stavby v tomto rozsahu:
Výkon činnosti počas realizácie stavby:


Výkon činnosti stavebného dozoru



Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe
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Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnych skúškach a komplexnom
vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach



Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavby
a objednávateľom vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí



Zabezpečenie odstránenia zjavných vád a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní
a prevzatí stavby, alebo jej časti

Výkon činnosti po dokončení stavby:


Zabezpečenie záväzných stanovísk dotknutých orgánov ku kolaudovanej stavbe



Organizačné zabezpečenie kolaudačného konania a vydania kolaudačného rozhodnutia,
zastupovanie stavebníka v rámci kolaudačného konania



Spolupráca mandatára s mandantom spočíva v spolupráci s povereným pracovníkom
investora uvedeným v stavebnom denníku, t.j. technickým dozorom.



Vykonávanie fotodokumentácie z celého priebehu stavebných prác predmetu zákazky.

Predmetom zákazky je realizácia:
Projekt rieši rekonštrukciu systému vykurovania a kotolne Kultúrneho domu v obci Povrazník, okres
Banská Bystrica. Jedná sa o staršiu budovu, v ktorej sa na 1.NP nachádza pracovisko obecného
úradu, spoločenská sála, sociálne zariadenie. V podkroví (2.NP) je knižnica, klubovňa a chodba.
Pôvodný systém vykurovania vrátane zdroja je morálne a technicky zastarané a navyše je v
havarijnom stave. Vykurovací systém bude celý nový, zdroj tepla bude ekologický kotol na biopalivo s
automatickou prevádzkou.
Predpokladané investičné výdavky: 81 674,29 Eur bez DPH
Projektová dokuemntácia, Energetický audit – Príloha č. 2, 3.
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
71520000-9 stavebný dozor;
71315300-2 služby stavebného dozoru
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Nerelevantné
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Začatie: do 7 dní od vystavenia objednávky
Predpokladaný termín realizácie: jún 2020 až november 2020

Predpokaldaná dĺžka realizácie stavebných prác:
5 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Lehota viazanosti cenovej ponuky
Do 31.12.2020
9. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb.
Kultúrny dom Povrazník, parcela KN-C 1/1
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a obce Povrazník.
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11. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe Objednávky a následnej fakturácie.
12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ,
písm. e) a f) nasledovne:
Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk - doloženým čestným vyhlásením – Príloha A
Ekonomické a finančné postavenie
- nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
Doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru
(oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží
kópiu platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení
neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odborne spôsobilej osoby vydaný príslušnou
organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
13. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
13.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1, (min. názov alebo obchodné meno
uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo).
13.2 Čestné prehlásenie § 32 ods. 1 písm. f) - Príloha A. (ak je relevantné)
13.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha B.
13.4 Fotokópia dokladu – preukázanie odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti
stavebného dozoru.
UPOZORNENIE:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo
mimo územia SR, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť úradne preložené do úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené
úradnými prekladateľmi.
14. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
14.1 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.06.2020 do 10:00 hod.
14.2 Miesto predkladania ponúk: Obec Povrazník na adresu uvedenú v bode 1.
14.3 Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „Stavebný dozor“ a
„NEOTVÁRAŤ“
14.3 Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte - Obec Povrazník v obálke
označenej „Stavebný dozor“ a „NEOTVÁRAŤ“
14.4 Mailom na adresy: euprojekty@euprojekty.sk, povraznik@povraznik.sk; (v skenoch
podpísaných kópií dokumentov) s označením „Stavebný dozor“ a „NEOTVÁRAŤ“
14.5 Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk
uvedeného v tomto odseku.
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14.6 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
14.7 Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 12.06.2020 o 10:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.
14.8 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle
§52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/20
15. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku. Alternatívne
riešenia sú neprípustné.
16. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- Cena v Eur s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
17. Použitie elektronickej aukcie:
nie
18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača na podpísanie objednávky.
19. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie
na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden
uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie
vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania
zákazky.

V Povrazníku, dňa: 03.06.2020
Ivona Patrášová
starostka obce
Príloha výzvy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Projektová dokumentácia
Príloha č.3 – Energatický audit
Príloha A - Čestné prehlásenie § 32 ods. 1 písm. f)
Príloha B - Súhlas so spracovaním osobných údajov
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